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หนา้แรก   ทัวรต์า่งประเทศ   ทัวรย์ุโรป   TE056 : ทัวรเ์จาะลกึโรมาเนีย 7 วัน 4 คนื (OS)  

TE056  : ทวัรเ์จาะลกึโรมาเนยี 7 วนั 4 คนื (OS)

เจาะลกึ โรมาเนยี 7 วนั 4 คนื
“Unseen Program”

เยอืนปราสาทแดร็กควิลา่แหง่อาณาจกัรทรานซลิวาเนยี
สลานกิ – ซนิายา – อาซูกา้ – ปราสาทเปเรส – บราน 

ปราสาทบราน ตํานานแดรก๊ควิลา่ – บราชอฟ – โครุนด ์– ชกิสิโอรา่ 
 หมูบ่า้นซเีบยีล – ซบิวิ – กรุงบูคาเรสต์

 

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัแรก

สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.30 น.

พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์G สายการบนิออสเตรียน แอรไ์ลน ์(OS) พบเจา้หนา้ทใีหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวก
เช็คอนิและเอกสารการเดนิทางแกท่า่น

23.45 น.

ออกเดนิทางสู ่กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี โดยเทยีวบนิท ีOS 026  (ใชเ้วลาบนิ ประมาณ 10.50 ช.ม.)

วนัทสีอง

สนามบนิเวยีนนา (เปลยีนเครอืง) – บูคาเรสต ์(โรมาเนยี) – ชมเหมอืงเกลอืสลานกิ – อาซูกา – ซนิายา
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05.35 น.

เดนิทางถงึสนามบนิชเวทชาท กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี แวะเปลยีนเครือง

07.05 น.

ออกเดนิทางสู ่“กรุงบูคาเรสต”์ (Bucharest) ประเทศโรมาเนยี เทยีวบนิท ีOS-789

09.40 น.

เดนิทางถงึ สนามบนิโอโตเพนน ีกรุงบูคาเรสต ์(Bucharest) ประเทศโรมาเนยี (Romania) 

ประเทศโรมาเนยี ประเทศทตัีงอยู่ ณ ยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้เป็นดนิแดนทมีแีม่น ้าํดานูบสายสําคัญของยุโรปไหลผา่น และมทีางออกสู ่“ทะเลดํา” (Black Sea)
ในดา้นตะวันออกของประเทศ อุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาตมิากมาย
และเต็มเปียมไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมเนืองจากทตัีงของประเทศตังอยู่ทา่มกลางจักรวรรดทิยีงิใหญ่ในอดตี ทางเหนือตดิกับจักรวรรดรัิสเซยี
ทางตะวันตกตดิกับจักรวรรดอิอสเตรีย-ฮังการี และทางใตต้ดิกับจักรวรรดอิอตโตมัน และในชว่งหลังสงครามโลกครังท ี2
ประเทศโรมาเนียอยู่ภายใตม้่านเหล็กของคอมมวินสิตโ์ซเวยีต ทําใหผุ้ค้นยังไม่รูจั้กประเทศแหง่นีดนัีก นอ้ยคนทจีะไดเ้ดนิทางไปเยียมเยือน แตใ่นปัจจบัุน
การทอ่งเทยีวของประเทศโรมาเนียไดพั้ฒนาขนึมาอยู่ในระดับมาตรฐานของการทอ่งเทยีวในกลุม่ประเทศทวปียุโรป
จงึเรมิไดรั้บความนยิมจากนักเดนิทางทแีสวงหาเสน้ทางทแีปลกใหม่ มเีรืองราวของประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมรวมถงึธรรมชาตทิงีดงาม  

หลังเสร็จสนิพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงศลุกากรและรับกระเป่าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงสลานกิ  (ระยะทาง 108 ก.ม.)
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง) 1 ใน 14 เมอืงในจังหวัด ปราโฮวา่ (Prohova) เป็นเมอืงทตัีงอยู่ระหวา่งหบุเขาทอีุดมไปดว้ยแร่เกลอื
จงึมกีารขดุเจาะภเูขาเพอืทําเหมอืงเกลอืมานานนับ 300 ปี ตอ่มาไดม้กีารคน้ควา้ศกึษาในการใชธ้รรมชาตบํิาบัดเพอืการรักษาโรคปอด เหมอืงเกลอืบางสว่นทคีวามลกึ
210 เมตร ไดถู้กดัดแปลงเป็นสถานรักษาพยาบาล หรือโรงพยาบาลรักษาโรคปอดดว้ยอากาศเค็ม และน ้าํแร่รอ้นทมีสีารประกอบของแคลเซยีม, คลอรีน
และโซเดยีมกํามะถัน

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย

นําทา่นเขา้ชมความยงิใหญ่สวยงามของธรรมชาต ิณ “เหมอืงเกลอืเกา่” แหง่เมอืงสลานกิ (Salina Veche) เขตพราโฮวา่ ทมีขีนาดใหญ่ถงึ 2.9 ลา้นลกูบาศกเ์มตร
บนพนืทขีนาด 78,000 ตารางเมตร ประกอบถว้ยหอ้งโถงขนาดแตกตา่ง 14 หอ้ง และไม่วา่สภาพภายนอกเหมอืงเกลอืจะมสีภาวะหมิะตกแดดออกอย่างไร
ภายในเหมอืงเกลอืจะมอีุณหภมูคิงทตีลอดทังปีท ี12 องศาเซลเซยีส โดยเหมอืงแหง่นีเรมิทําการขดุเจาะเป็นเหมอืงเกลอืตังแตส่มัย ค.ศ.1938
ทําธรุกจิเหมอืงเกลอืประมาณ 30  ปี แลว้ยุตธิรุกจิมาเปลยีนสภาพเป็นเหมอืงเกลอืเกา่ใหนั้กทอ่งเทยีวไดเ้รมิเขา้เยียมชมในปี ค.ศ.1970
ปัจจบัุนไดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวทัวโลกเดนิทางมาเยียมเยียนอย่างไม่ขาดสาย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ซนิายา” (ระยะทาง 80 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) เมอืงแหง่รีสอรท์
เปรียบดังอัญมณีแหง่โรมาเนียทตัีงอยู่บนบรเิวณเชงิเขาในเขตพราโฮวา่ โดยชอืเมอืงนันไดตั้งมาจากอารามซนิาย เมอืงแหง่นีมคีวามโดดเดน่สวยงามทางดา้นธรรมชาติ
โดยเฉพาะเรืองของการเดนิป่า และกฬีาฤดหูนาว  นําทา่นชมพระอารามซนิายา (Sinaia Monastery)
วหิารขนาดใหญ่ของศาสนาครสิตน์กิายออโธดอกซ ์ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี17 โดยเจา้ชาย Mihail Contacuzino
 พระอารามประกอบดว้ยสนามหญา้ทลีอ้มรอบดว้ยอาคารดา้นลา่ง บรเิวณลานมโีบสถค์รสิตจักรทสีรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลไ์บเซนไทน์

จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “อาซูกา้” (ระยะทาง 17 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสกรีีสอรท์ขนาดเล็กทตัีงอยู่บรเิวณเชงิเขา Baiu
ในเขตพราโฮวา่เชน่เดยีวกับเมอืงซนิายา ในฤดหูนาวเมอืงแหง่นีจะพลกุพลา่นไปดว้ยนักทอ่งเทยีวทตัีงใจมาเลน่สกซีงึไดรั้บความนยิมไม่แพเ้มอืงสกรีีสอรท์ชอืดังอนื
ๆ ในยุโรป อกีทังยังมชีอืเสยีงเป็นอย่างยงิในเรืองเครืองดมืทังเบยีรแ์ละไวนท์อ้งถนิ พเิศษสดุ!!! นําพาทา่นเยียมชมโรงไวนพ์รอ้ม “Wine
Tasting” ลมิชมิรสชาตขิองไวนส์ดทอ้งถนิขนึชอื รับรองรสชาตไิวนส์ดของเมอืงอาซกูา้แหง่นีไม่เป็นสองรองใคร
หากทา่นตดิใจสามารถซอืเป็นของฝากทอ้งถนิตดิไมต้ดิมอืเป็นของฝากได ้

จากนันอสิระทา่นถ่ายภาพเก็บเป็นทรีะลกึตามอัธยาศัยกอ่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงซนิายา (ระยะทาง 17 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั

โรงแรมระดบั 4 ดาว  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีาม

ซนิายา – ปราสาทเปเรส – บราน – ปราสาทบราน – บราชอฟ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเขา้ชม “ปราสาทเปเลส” (Peles Castle) ปราสาทของกษัตรยิค์ารล์ ท ี1 ของโรมาเนีย สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ – เรเนอซองส์
ผสมผสานกับศลิปะแบบโกธคิอย่างลงตัว และหากสงัเกตใุหด้ี
ปราสาทแหง่นีมลัีกษณะคลา้ยคลงึกับปราสาทนอยชวานชไตนข์องประเทศเยอรมนีเนืองจากศลิปินผูส้รา้งไดแ้รงบันดาลใจมาประประกอบการออกแบบกอ่สรา้ง
ปัจจบัุนเป็นแลนดม์ารก์สถานททีอ่งเทยีวสําคัญของเมอืงซนิายาและมชีอืเสยีงทสีดุทําใหไ้ดรั้บการขนานนามใหเ้ป็น “ไขมุ่กแหง่คารเ์ปเธยีน” (Pearl of the
Carpathians) ปราสาทแหง่นีเป็นหนงึในปราสาททสีวยทสีดุในยุโรป ถูกสรา้งขนึในศตวรรษท ี19 ดว้ยรูปแบบของการกอ่สรา้งและการใชส้อย ทมีขีนาดพนืทถีงึ 3,200
ตารางเมตร และมหีอ้งตา่ง ๆ มากมายถงึ 170 หอ้ง ปราสาทแหง่นีจงึถูกใชง้านเป็นพระราชวัง (Palace) แตโ่ดยปกตแิลว้จะเรียกสถานทแีหง่นีเป็น “ปราสาทเปเลส”
(Peles Castle) 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “บราน”  (ระยะทาง 52 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชวัโมง) เขตบราชอฟ
เพอืเยียมชมหนงึในสถานททีอ่งเทยีวสําคัญทมีชีอืเสยีงทสีดุในประเทศโรมาเนีย “ปราสาทบราน” (Bran Castle) หรือทถีูกเรียกและรูจั้กกันไปทัวโลกในนาม
“ปราสาทแดร๊กควิลา่” ในอดตีกาลปราสาทนีถูกสรา้งขนึในชว่งตน้ของศตวรรษท ี13 เป็นปราสาทไมโ้ดยพวกอัศวนิแหง่จักรวรรดโิรมันอันศักสทิธิ
แตก็่ไดถู้กทําลายลงจากพวกมองโกล ตอ่มาในชว่งปลายศตวรรษท ี14 
มบัีนทกึเอกสารเป็นหลักฐาน กษัตรยิห์ลยุสท์ ี1 แหง่ฮังการี
ไดบั้ญชาใหป้รับปรุงปราสาทไมแ้หง่เป็นปราสาทป้อมปราการหนิทแีข็งแกร่งและปราสาทแหง่นีไดม้ชีอืเสยีงทสีดุในยุคกลางศตวรรษท ี15
ทใีชป้้องกันกองกําลังจากกองทัพออตโตมัน หลังจากนันในชว่งศตวรรษท ี20ไดถู้กใชเ้ป็นทอียู่ประทับของพระนางมารีแหง่โรมาเนีย
กอ่นจะถูกยดึครองโดยคอมมวินสิตใ์นชว่งหลังสงครามโลกครังท ี2 และหลังจากคอมมวินสิตโ์ซเวยีตลม่สลาย ปราสาทบรานจงึกลับเป็นของรัฐบาลอกีครัง
กอ่นทจีะสง่คนืใหผู้ม้สีทิธคิรอบครองทแีทจ้รงิปัจจบัุนผูท้เีป็นเจา้ของปราสาทบรานแหง่นีคอื อารค์ดยุคโดมนิคิ แหง่ฮับสเ์บริก์
ปัจจบัุนปราสาทไดรั้บการปรับปรุงเพอืเปิดเป็นพพิธิภัณฑใ์หนั้กทอ่งเทยีวไดเ้ยียมชมจนกลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวสําคัญแหง่หนงึของประเทศโรมาเนีย

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “บราซอฟ” (ระยะทาง 27 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 29 นาท)ี  ไขมุ่กเม็ดงามของโรมาเนีย เมอืงทไีดรั้บการขนานนามวา่
“สวสินอ้ยแหง่ยุโรปตะวนัออก” เป็นเมอืงใหญ่อันดับ 7 ของประเทศตังอยู่ทางเหนือของกรุงบคูาเรสตท์างระยะทาง 166 กโิลเมตร
เนืองดว้ยความสวยงามของบราชอฟทตัีงอยู่ในบรเิวณทแีวดลอ้มดว้ยภเูขาทสีวยงามและตังอยู่ไม่ไกลจากกรุงบคูาเรสต์
ทําใหเ้ป็นเมอืงทไีดรั้บความนยิมจากนักทอ่งเทยีวอย่างยงิ บราชอฟมปีระวัตกิารกอ่ตังตังแตใ่นสมัยยุคศตวรรษที
13 โดยชนเผา่เยอรมันอพยพมาอยู่ทดีนิแดนแถบนีภายใตช้อืเมอืงวา่ “โคโรน่า” ภาษาลาตนิแปลวา่ “มงกฎุ” ตอ่มาในยุคคอมมวินสิต์
เมอืงนีถูกเปลยีนชอืมาเป็น “สตาลนิ”
ทมีาจากชอืของผูนํ้าคอมมวินสิตโ์ซเวยีตนันเองเมอืงบราชอฟมสีงิกอ่สรา้งทมีคีวามสําคัญทสีดุแหง่หนงึและนักทอ่งเทยีวไม่ควรทจีะพลาดเขา้ชมอย่างยงิคอื
“โบสถดํ์า” (Black Church) เป็นโบสถค์รสิตน์กิายลเูธอรันทกีอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ดว้ยตัวอาคารทมีขีนาดความกวา้งยาวสงูยงิใหญ่ถงึ 89 x 38 x 65



เมตร ทําใหโ้บสถดํ์าแหง่นีเป็นสงิกอ่สรา้งทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในภมูภิาคนีอกีดว้ย โบสถแ์หง่นีถูกกอ่สรา้งโดยพวกชนเผา่เยอรมันทมีาตังรกราก
ณบรเิวณแหง่นีเชน่เดยีวกับเมอืงบราชอฟในชว่งปลายศตวรรษท ี14 ในยุคสมัยแรกโบสถแ์หง่นีเป็นโบสถโ์รมันคาธอลกิมชีอืวา่
โบสถเ์ซนตแ์มร ีและไดก้ลายมาเป็นโบสถล์เูธอรันในศตวรรษท ี15 จวบจนถงึปัจจบัุน นอกจากความสวยงามของตัวอาคารโบสถแ์ลว้
สงิทหีา้มพลาดในการเยียมชมก็คอื ระฆงัยกัษท์มีนี้าํหนกัถงึ 6 ตนั ทมีขีนาดใหญท่สีดุในโรมาเนยี และไพพอ์อแกนทเีป็นเอกลักษณ์โดดเดน่ของโบสถแ์หง่นี
อสิระทา่นถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับตัวโบสถดํ์าทมีกีารตกแตง่อย่างสวยงามทังภายนอกและภายในตามอัธยาศัย 

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเยียมชม “Walking Street” ย่านการคา้ทอ้งถนิ ทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้ทอ้งถนิมากมาย ณ ย่านการคา้แหง่นี

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั

โรงแรมระดบั 4 ดาว **** หรือเทยีบเทา่

วนัทสีี

บราชอฟ – โครุนด ์– ซกิสิโอรา่ – หมูบ่า้นซเีบยีล – ซบีวิ

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงโครุนด”์ (ระยะทาง 131 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) ทตัีงอยู่ในเขตจังหวัดฮารช์ติา (Harghita) เยียมชมชมุชนหมู่บา้นเล็ก ๆ
ทมีชีนพนืเมอืงเป็นชาวแม็กย่าฮังกาเรียนมากถงึ 95 เปอรเ์ซ็นต ์มคีวามโดดเดน่ในดา้นหัตถกรรมงานชา่งเครืองปันดนิ เผาเซรามกิซท์อ้งถนิ
มเีวลาใหท้า่นไดเ้ลอืกชมเลอืกซอืงานหัตกรรมทอ้งถนิตามอัธยาศัย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ซกีสิโอรา่” (ระยะทาง 58 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) เมอืงทเีป็นป้อมปราการขนาดเล็กในยุคกลาง ตังอยู่รมิแม่น ้าํทารน์าวา่
แหลง่ชมุชนรวมชา่งฝีมอืและพอ่คา้ชาวเยอรมันทไีดรั้บการเชอืเชญิมาตังหลักปักฐานแหง่นีโดยกษัตรยิฮั์งการีในชว่งตน้ของศตวรรษท ี12
จนชนุชนแหง่นีไดเ้ป็นป้อมปราการทสํีาคัญในยุคกลาง แนวกําแพงป้อมปราการแหง่นีไดรั้บการอนุรักษ์อย่างดจีนไดรั้บการรับรองเป็นมรดกโลกยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.1999
และเมอืงแหง่นียังเป็นบา้นเกดิของเจา้ชาย วลาด หรือ “Vlad the Impaler”
เจา้ชายนักรบแหง่เมอืงบรานทนํีาทัพตอ่ตา้นออตโตมันและเป็นตน้กําเนดิของตํานานนยิายแดร็กคลูา่ทโีดง่ดังรูจั้กกันทัวโลก นําทา่นถ่ายรูปกับจดุทอ่งเทยีวสําคัญ
หอนาฬกิา , พระราชวงัโบราณ ในเขตป้อมปราการแหง่นี

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง “ซบิวิ” (ระยะทาง 93 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30
ชวัโมง) อดตีเมอืงหลวงเกา่ในยุคสมัยทยัีงเป็นประเทศทรานซลิวาเนียแวดลอ้มดว้ยแม่น ้าํและแนวเทอืกเขาคารป์าเธยีน
ดว้ยความสวยงามและการอนุรักษ์เมอืงเกา่ซบีวิไวเ้ป็นอย่างด ีทําใหเ้มอืงแหง่นีไดถู้กเสนอชอืขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกยูเนสโกใ้นปี ค.ศ.2004
และไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมอืงหลวงแหง่วัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2007 เป็นการยืนยันความเพรียบพรอ้มทังดา้นวัฒนธรรมและความสวยงาม
ททีา่นจะตอ้งไม่พลาดเยียมเยียนเมอืงแหง่นี

ค่าํ

รับประทานอาหารเย็นมอืพเิศษ ณ ภัตตาคารอาหารโรมาเนียนทอ้งถนิ ประสบการณ์พเิศษทจัีดใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศพนืเมอืงและลมิรสชาตอิาหารทอ้งถนิเคลา้กับ
“บรันดโีรมาเนียน” พเิศษเฉพาะลกูคา้คนสําคัญเชน่คณุเทา่นัน

ทพีกั

โรงแรมระดบั 4 ดาว **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีา้

ซบิวิ – กรุงบูคาเรสต์

เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณโรงแรมทพัีก

นําทา่นชมเมอืงเกา่ “ซบิวิ” ทมีพีนืทแีบง่เป็นลักษณะเมอืงตอนบนและตอนลา่ง (Upper and Lower) เยียมชมจตรุสัเกา่ (Grand Square)
ทเีป็นจตรัุสทใีหญ่ทสีดุในเมอืงตังอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ทมีมีาตังแตยุ่คสมัยศตวรรษท ี15 , จตรุสัฮเูอท (Huet Square)
จตรัุสจดุนัดหมายของชาวพนืเมอืงซงึเป็นทตัีงของมหาวหิาร ซบิวิ ลเูธอรนั หรือรูจั้กกันในนาม “มหาวหิารอวีานเจลคิลั” (Evangelical Lutheran Cathedral)
ทกีอ่สรา้งดว้ยศลิปะแบบโกธคิ ตังอยู่โดดเดน่ ณ จตรัุสฮูเอทแหง่นี นําทา่นเขา้เยียมชมจติกรรมฝาผนังภายในและชมความสวยงามภายนอกของมหาวหิารแหง่นี
ซงึเป็นยอดแหลมปฎมิากรรมสไตลโ์กธกิ  และหา้มพลาดกับจดุถ่ายรูปทไีดรั้บความนยิมมากทสีดุสําหรับผูม้าเยียมเยือนเมอืงซบิวิแหง่นี คอื จดุถา่ยรูป ณ “
สะพานโกหก” (The Bridge of Lies) โดยถ่ายใหต้ดิฉากหลังเป็นมหาวหิารซบิวิ ลเูธอรัน ณ สะพานแหง่นีในอดตีสะพานโกหกเป็นสะพานไม ้
แตปั่จจบัุนมกีารปรับปรุงโดยใชเ้หล็กหลอ่ หรือ Cast-Iron สรา้งสะพาน และถอืวา่สะพานแหง่นีเป็นสะพานเหล็กหลอ่ทเีกา่แกท่สีดุในประเทศโรมาเนีย

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย

นําทา่นเดนิทางทางสูก่รุง “บูคาเรสต”์ (ระยะทาง 277 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.50 ชวัโมง) บนเสน้ทางระหวา่งการเดนิทาง แวะเยียมชมถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ
“พระอารามโคเซยี” (Cozia Monastery) ทตัีงอยู่รมิแม่น ้าํโอลท์ สรา้งขนึตังแตช่ว่งปลายศตวรรษท ี14
อสิระทา่นชมภายในวหิารทตีกแตง่ดว้ยภาพวาดพระเยซแูละนักบญุองคต์า่ง ๆ 

นําทา่นเดนิทางตอ่สูก่รุงบคูาเรสต ์ระหวา่งทางจะผา่นเสน้ทาง unseen เป็นระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร
รถจะวงิเลาะหบุเขาผา่นแม่น ้าํโอลท์ทา่มกลางธรรมชาตบิรสิทุธสิวยงาม สําหรับกรุงบคูาเรสตนั์น เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทสีดุของประเทศโรมาเนีย
เป็นศนูยก์ลางของเศรษฐกจิ วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํแดมโบวติา เมอืงบคูาเรสตม์หีลักฐานทางประวัตศิาสตร์
ปรากฎขนึมาครังแรกในยุคชว่งกลางของศตวรรษท1ี5 จากนันเมอืงนีก็หายไปบา้งเนืองจากบรเิวณแถบนีมกีารเปลยีนแปลงทางดา้นการปกครองบอ่ยครัง
จนมารุ่งเรืองทสีดุในชว่งศตวรรษท ี19 ทมีากลายเป็นเมอืงหลวงแหง่โรมาเนีย ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือน จนถูกขนานนามวา่
“ปารสีนอ้ยแหง่ยุโรปตะวนัออก” ( Little Paris)

ค่าํ

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี

ทพีกั

โรงแรมระดบั 4 ดาว  **** หรือเทยีบเทา่

วนัทหีก

บูคาเรสต ์– เยยีมชมเมอืงเกา่บูคาเรสต์



เชา้

รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเกา่กรุงบคูาเรสต ์ “ปารีสนอ้ยแหง่ยุโรปตะวันออก” เยียมชมสถานทสํีาคัญมากมาย เรมิจาก “Revolution Square”
 จัตรัุสทมีรีูปปันตังตระหงา่นอย่างโดดเดน่ เป็นอนุสาวรียข์องกษัตรยิค์าโรลท ี1 ( King Karol I) จากนันนําทา่นชม “พพิธิภณัฑส์มบตัแิหง่ชาตโิรมาเนยี” (National
History Mueseum) มกีารจัดแสดงเกยีวกับสมบัตลิ ้าํคา่ของกษัตรยิโ์รมาเนียในสมัยกอ่นมากมาย อาทเิชน่ มงกฎุเพชร ,
อัญมณีล ้าํคา่รวมถงึเครืองราชอสิรยิภรณ์ตา่งๆในแตล่ะยุคสมัย 

นําทา่นเยียมชมถ่ายภาพเป็นทรีะลกึกับประตชูยัแหง่บูคาเรสต ์(The Arch of Triumph) โดยไดแ้รงบันดาลใจในการสรา้งมาจากประตชูยัแหง่กรุงปารีส
ประเทศฝรังเศส เพอืระลกึถงึความกลา้หาญของเหลา่ทหารกลา้ทสีละชพีเพอืชาตใินสมัยสงครามโลกครังท ี1

นําทา่นเยียมชมอาคารรฐัสภาหรอืทําเนยีบประธานาธบิด ี(Paliament Palace) แหง่กรุงบคูาเรสต์
ดว้ยขนาดใหญ่อลังการของอาหารแหง่นี จงึไม่น่าแปลกใจทมีขีนาดของรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองแคอ่าคารเพ็นตากอนทกีรุงวอชงิตัน ด.ีซ.ี
ของประเทศสหรัฐอเมรกิาเทา่นัน นําทา่นชมหอ้งแกรนดบ์อลลนูทภีายในมกีารตกแตง่หรูหราโอ่อ่า วจิติรการตาเป็นอย่างยงิ
โดยเฉพาะโคมระยา้ประดับดว้ยครสิตัลโบฮเีมยีขนาดใหญ่ ทมีนี ้าํหนักถงึ 5 ตัน และยังมกีารปพูนืดว้ยพรมเปอรเ์ซยีผนืใหญ่มหมึาอกีดว้ย
และอกีหนงึหอ้งทไีม่ควรพลาดเยียมชมเป็นอย่างยงิคอืหอ้งรับรองทสีรา้งดว้ยหนิอ่อนจากเมอืงคาราร่า ประเทศอติาล ีทมีคีวามงดงามไม่แพท้ใีดในโลก
 สําหรับอาหารรัฐสภาแหง่นีกอ่สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1984 โดย Nicolae Ceausescu สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนียนทังโครงสรา้งการตกแตง่ภายนอกภายใน

เทยีง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย

นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิง ยา่นเมอืงเกา่ ของกรุงบูคาเรสต์
อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ของฝากไดต้ามอัธยาศัย มทัีงพรีเมยีมแบรนดแ์นมและสนิคา้ทอ้งถนิมากมาย
โดยสนิคา้ทอ้งถนิทมีชีอืเสยีงระดับโลกของโรมาเนียทแีนะนําคอื ผลติภณัฑบํ์ารุงชลอความชรา Gerovital สตูรตน้ตํารบัของ Dr.Ana Aslan
ทมีชีอืเสยีงในแวดวงผลติภัณฑบํ์ารุงผวิและเครืองสําอาง และยังมสีนิคา้ประทนิผวิความงามครบถว้นทกุชนดิ 

จากนันอสิระทา่นถ่ายภาพเป็นทรีะลกึในย่านเมอืงเกา่ตามอัธยาศัย แวะชมิดมืน ้าํชากาแฟในยามบา่ย ณ คาเฟ่ตา่ง ๆ
มากมายในเขตเมอืงเกา่แหง่นี กอ่นเตรียมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ

17.30 น.

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ โอโตเพนน ีบูคาเรสต ์บูคาเรสต ์(ระยะทาง 11 ก.ม.) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี 

ค่าํ

** อสิระอาหารเย็น ณ สนามบนิ**

20.55 น.

ออกเดนิทางสูก่รุงเวยีนนา ประเทศออสเตรยี (แวะเปลยีนเครอืง) โดยเทยีวบนิ OS 788 

21.40 น.

เดนิทางถงึกรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลยีนเครืองบนิทสีนามบนินานาชาตเิวยีนนา 

หมายเหต ุระหวา่งรอเครืองในสนามบนิเวยีนนา ทา่นสามารถซอืสนิคา้ในสนามบนิ หากราคาสนิคา้ในบลิเดยีวกันเกนิ 75 ยูโร สามารถทําภาษีคนืได ้(TAX REFUND)
กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ท ีINFORMATION สนามบนิเวยีนนา

23.20 น.

ออกเดนิทางจากสนามบนิเวยีนนา โดยเทยีวบนิท ีOS 025

วนัทเีจ็ด

สนามบนิสวุรรณภมูิ

14.20 น.

เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และความประทับใจ

ดาวนโ์หลดใบจอง
    

                   

เงอืนไขในการจอง

อตัราคา่บรกิารนรีวม

ตัวเครืองบนิ ออสเตรียน แอรไ์ลน ์ไป – กลับ (ชนั ECONOMY) ตามรายการทรีะบไุว ้
ภาษีสนามบนิทา่อากาศยานสวุรรณภมูแิละปลายทางตา่งประเทศ 
คา่ทพัีกตลอดการเดนิทางตามทรีะบ ุ
คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 
คา่พาหนะในระหวา่งนําเทยีวทังหมดตามทรีะบ ุ
คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ทรีะบ ุ
หัวหนา้ทัวร ์อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสยีชวีติ) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเขา้รับการรักษา) 
น ้าํดมืบนรถ
คา่ธรรมเนียมทปิคนขับรถตา่งประเทศ

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม

คา่ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % และภาษีมูลคา่เพมิ 7 % กรณีออกใบกํากับภาษี
คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง
คา่ธรรมเนยีม วซีา่โรมาเนยี ใชเ้วลาประมาณ 15 วนัทําการ

http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.doc
http://www.tripleenjoy.com/download/booking-form.pdf


คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหารและเครืองดมืทสีงัพเิศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
คา่ธรรมเนยีมทปิ หวัหนา้ทวัร ์ไทย ทา่นละ 1,000 / คน

เงอืนไขการจองทวัร์

กรุณาชําระมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน จากวันจอง
ชําระสว่นทเีหลอืกอ่นเดนิทาง 20 วัน หรือเมอืทางสายการบนิมกีารเรียกออกตัวโดยทางบรษัิททัวร ์จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นจะมกีารเรียกเก็บเงนิ

เงอืนไขการยกเลกิและการปรบัเงนิคา่บรกิาร

ยกเลกิหลงัการจอง ปรบัเงนิ ทนัท ี1,000 บาท (คดิเป็นคา่บรกิารของพนกังาน) 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มัดจํา 50% ของเงนิมัดจํา + คา่วซีา่
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-30 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของเงนิมัดจํา
ยกเลกิการเดนิทาง 1-15 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร์
หากมกีารออกตัวเครืองบนิหรือจองโรงแรมไปแลว้ ทางบรษัิทฯ จะคดิคา่บรกิารตามจรงิ
หากทางบรษัิทฯตอ้งออกตัวเครืองบนิกอ่นไดรั้บวซีา่ ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้และหากวซีา่ของผูเ้ดนิทางไม่ผา่น ทางบรษัิทฯจะทําการ REFUND
กับทางสายการบนิ หรือ ขนึอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบนิ

หมายเหตุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 20 ทา่น โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น อย่างนอ้ย 7 วัน
กอ่นออกเดนิทาง
ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืคา่ธรรมเนียมวซีา่ในกรณีใดๆในกรณีทยีืนวซีา่เพยีงสถานทตูใดสถานทตูหนงึเพยีงสถานทตูเดยีว
เพราะทางบรษัิทคดิราคารวมอยู่ในแพกเกจโปรแกรมทัวรแ์ลว้
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว กรณีทเีกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยั อาท ิการลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง,
ภัยธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนีจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษาผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ และจะไม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระมาแลว้ หากทา่นถูกปฏเิสธวซีา่ หรือการเขา้ออกเมอืง
อันเนืองจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมอืง ฯลฯ
ราคานเีป็นราคาผูใ้หญห่ากไมค่รบอาจจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ
ในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางจํานวน 15 -19 ทา่น ทางบรษิทัขออนุญาตเิก็บคา่บรกิารเพมิ 5,000 บาท / ทา่นหากมผีูเ้ดนิทางต่าํกวา่ 15 ทา่น
ราคาอาจมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการยนืวซีา่โรมาเนยี 

พาสปอรต์ทมีอีายุการใชง้านเหลอือย่างนอ้ย 6 เดอืน และสําเนาหนา้พาสปอรต์ 
รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเิมตร ฉากหลังสขีาว ไม่สวมหมวกหรือแวน่ตา ขนาดใบหนา้ ประมาณ 70-80 % 
สําเนาทะเบยีนบา้น / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบยีนสมรส 
หลักฐานการเงนิ: จดหมายแบงค ์(BANK GUARANTEE) หรือสําเนาบุค๊แบงคย์อ้นหลัง 6 เดอืน 
จดหมายการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน 
กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองทคัีดไวไ้ม่เกนิ 3 เดอืน 
กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศกึษาใหข้อหนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษาตัวจรงิเทา่นัน และบัตรประจําตัวนักเรียนหรือนักศกึษา


